
Página 4

Política
São Paulo, sexta-feira, 26 de julho de 2019

www.netjen.com.br

Lições da Bastilha
Há cerca de 10.000 

anos o ser humano 

começou a vivenciar um 

momento importante no 

que diz respeito à sua 

organização social 

O domínio das técnicas 
de plantio e a domes-
ticação de animais foi 

permitindo a sua fi xação e o 
consequente fi m da vida nôma-
de. A Revolução Agrícola criou 
as condições para o surgimento 
do que chamamos de civili-
zação: uma estrutura social 
cada vez mais complexa e que 
possibilitou a transformação da 
existência humana em todos os 
seus aspectos.

Um ponto importante a ser 
destacado sobre a trajetória 
humana desde então é que ela 
não ocorreu de forma linear en-
tre todos os povos que foram, 
progressivamente, ocupando 
o globo terrestre. As caracte-
rísticas e as particularidades 
de cada região apresentaram 
diferentes desafi os para cada 
grupo humano, resultando em 
distintas formas de organiza-
ção social e, consequentemen-
te, em estruturas culturais 
absolutamente diversas.

Entretanto, um traço co-
mum em todos os povos foi 
a prática generalizada da es-
cravidão e da servidão. Pelas 
mais diversas razões ou sob 
as mais variadas justifi cativas, 
alguns grupos, controladores 
ocasionais de algum tipo de 
poder, sentiam-se no direito 
e tinham força para submeter 
outros grupos ao seu domínio. 
Por mais paradoxal que possa 
parecer, a civilização criou con-
dições para impedir o exercício 
da liberdade de uma boa parte 
dos indivíduos.

A prática da escravidão e da 
servidão era legal, legitimada 
e moralmente aceita pelas 
sociedades e foi elemento 
constitutivo em quase todas 
elas ao longo da história. 
Tornou-se uma relação social 
naturalizada apesar de todos 
os movimentos de resistência e 
enfrentamento levados a cabo 
pelos grupos atingidos direta-
mente por ela ou por outros 
grupos que condenavam tais 
práticas.

Somente no século XVIII, 
ou seja, muito recentemente, 
alguns movimentos foram ca-
pazes de promover mudanças 
na estrutura social que pos-
sibilitaram, do ponto de vista 
formal, a afi rmação universal 
dos princípios da liberdade e 
da igualdade entre todos os 
seres humanos. Sem entrar no 

mérito do aspecto formal e do 
aspecto real, é preciso destacar 
que foram necessários aproxi-
madamente 10.000 anos para 
que a humanidade entendesse 
que era preciso eliminar dos 
seus ordenamentos legais a 
anuência à exploração e de-
gradação das pessoas.

Entre os movimentos daque-
le século, a Revolução Fran-
cesa se destaca como um dos 
mais importantes. Infl uenciada 
pelos ideais iluministas, esta 
revolução guiou-se pela con-
quista da Liberdade, Igualdade 
e Fraternidade. “São esses os 
direitos que vão sintetizar a 
natureza do novo cidadão e 
essas as palavras de ordem dos 
que se amotinaram contra as 
opressões das quais há século 
padeciam”.

A tomada da Bastilha em 14 
de julho de 1789 constituiu-se 
como um marco do movimento 
francês. A partir de então o 
curso em direção às mudanças 
tornou-se irreversível e, no dia 
26 de agosto, a Assembleia 
Nacional aprovou a Declaração 
dos Direitos do Homem e Cida-
dão, cujo artigo 1º estabelece 
que “Os Homens nascem e são 
livres e iguais em direitos. As 
distinções sociais só podem 
fundamentar-se na utilidade 
comum”.

Naturalmente que a Revo-
lução Francesa não é um fato 
isolado. Ela se insere em um 
longo processo de lutas pelas 
garantias à dignidade humana 
e é uma das referências mais 
signifi cativas para a construção 
dos Direitos Humanos. Ainda 
que por si só insufi cientes, foi 
naquele momento que defi ni-
tivamente se consolidou no or-
denamento jurídico que todos 
devem ser livres e tratados com 
igualdade, abrindo caminho 
para a luta por mecanismos 
mais amplos de proteção ao 
ser humano.

Decorridos pouco mais de 
200 anos do movimento fran-
cês, parece que as sociedades 
ainda não conseguiram assi-
milar o exato signifi cado e a 
importância daquelas conquis-
tas. Vários acontecimentos no 
mundo todo têm passado a 
ideia de que práticas antigas 
de intolerância e discriminação 
são naturais. 

Certamente, ainda temos 
um longo caminho a ser per-
corrido para construir uma 
sociedade mais justa, mas 
um passo fundamental para 
essa jornada é a aceitação das 
nossas diferenças.
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O presidente da Tunísia, 
Beji Caid Essebsi, morreu 
ontem (25), aos 92 anos de 
idade, informou o gabinete da 
presidência do país em breve 
declaração. Segundo Hafedh, 
fi lho do mandatário, Essebsi foi 
hospitalizado nos últimos dias 
para tratar uma intoxicação 
alimentar. Considerado um 
político importante na transi-
ção do país para a democracia 
desde 2011, o líder tunisiano já 
havia sido internado no hospital 
militar de Tunes no fi nal do mês 
passado depois de sofrer uma 
“grave crise de saúde”.

A morte de Essebsi acontece 
no momento em que o país se 
prepara para a apresentação de 
candidaturas para as eleições 

legislativas e presidenciais pre-
vistas para os próximos meses 
de outubro e novembro. Apesar 
de seu estado de saúde, havia 
especulações de que Essebsi, 
um antigo membro da oligarquia 
política tradicional da Tunísia 
que trabalhou no governo do 
presidente Habib Bourguiba, 
tentaria a reeleição. No entanto, 
ele negou. Essebsi também foi 
uma fi gura proeminente na Tu-
nísia desde o derrube do ditador 
Zine el-Abidine Ben Ali em 2011, 
que foi seguido por revoltas 
contra líderes autoritários em 
todo o Oriente Médio, inclusive 
na vizinha Líbia e no Egito. Ele 
venceu as primeiras eleições 
livres do país em 2014, após os 
confl itos (ANSA).

Presidente da Tunísia, Beji Caid Essebsi.

O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre — que 
também preside o Con-

gresso — já pediu aos líderes 
que indiquem os nomes dos 
integrantes da comissão, que 
será chamada de ‘CPI Mista das 
Fake News’. A comissão será 
composta por 15 senadores e 
15 deputados, além de igual 
número de suplentes. 

A CPI terá 180 dias para 
investigar a criação de perfi s 
falsos para infl uenciar as elei-
ções do ano passado e ataques 
cibernéticos contra a democra-
cia e o debate público. A prática 
de ciberbullying contra autori-
dades e cidadãos vulneráveis 
também será investigada, assim 
como o aliciamento de crianças 
para o cometimento de crimes 
de ódio e suicídio.

O senador Izalci Lucas (PSDB-
-DF) advertiu sobre os perigos 
das notícias falsas, ao citar as 
campanhas contra a vacina-
ção, com prejuízo para a saúde 
pública. “Muita gente deixou 
de vacinar no Brasil. Saíram 
dizendo que vacina faz mal. Tudo 
isso foi muito divulgado e traz 

Na sessão do Congresso de 3 de julho, senadores e deputados aprovaram requerimento para 

criação da CPI mista sobre notícias falsas.

Um estatuto para regulamen-
tar as atividades de colecio-
nadores de armas, atiradores 
e caçadores (CACs) é o que 
propõe projeto que aguarda 
votação de requerimento para 
inclusão na ordem do dia no 
Plenário do Senado. De autoria 
do senador Marcos Rogério 
(DEM-RO), propõe uniformizar 
as diferentes interpretações le-
gais sobre o assunto e evitar que 
colecionadores e praticantes 
de tiro desportivo e caça sejam 
presos indevidamente.

O texto define que essas 
atividades são direitos de todo 
cidadão brasileiro que se regis-
trar junto ao Exército. Também 
defi ne as diretrizes para que 
essas práticas sejam exercidas 
e fi scalizadas. A autorização se 
dará por meio do Certifi cado 
de Registro, um documento 
que autoriza a pessoa física 
ou jurídica para o exercício de 
atividades com produtos con-
trolados pelo Exército. 

Estabelece ainda que os ati-

Autor do projeto, o senador Marcos Rogério.
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Está pronto para ser vota-
do na Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Sena-
do um projeto que institui a 
Contribuição de Intervenção 
no Domínio Econômico inci-
dente sobre a importação e a 
comercialização de produtos 
manufaturados do tabaco. A 
Cide-Tabaco será criada para 
promover a redução do consu-
mo do tabaco e fi nanciar ações 
de controle do tabagismo e de 
tratamento da dependência 
química a substâncias lícitas e 
ilícitas, entre outras políticas 
públicas de saúde.

O projeto defi ne a alíquota 
da contribuição em 2,5%, 
a ser aplicada sobre o valor 
da operação ou, no caso de 
importação, sobre o valor 
aduaneiro do produto. Pelo 
texto, 50% da arrecadação 
do tributo será transferida 
aos estados e municípios. O 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) elaborará parecer anual 
sobre a utilização dos recursos 
arrecadados pela contribuição.

O projeto estabelece como 
sujeitos passivos da Cide-Ta-

Humberto Costa: elevação da carga tributária para gerar 

recursos ao combate ao vício.

Bolsonaro: 
ação de 

hackers é 
‘atentado 

grave’
contra o Brasil

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ontem (25), em sua 
conta no Twitter, que a ação 
dos hackers que invadiram 
seu telefone celular é “um 
atentado grave contra o 
Brasil e suas instituições”. 
O telefone celular do presi-
dente da República foi alvo 
da ação do grupo suspeito de 
invadir ao menos mil linhas 
telefônicas, incluindo a de 
várias autoridades públicas, 
como o ministro da Justiça, 
Sergio Moro. Ainda nas redes 
sociais, o presidente desta-
cou que não trata de temas 
sensíveis ou de segurança 
nacional por celular.

Também pelo Twitter, a 
líder do governo no Congres-
so, Joice Hasselmann (PSL-
-SP), se pronunciou sobre o 
caso. “Os celulares usados 
pelo presidente @jairbol-
sonaro também foram ha-
ckeados! É gravíssimo”. Na 
terça-feira, a PF defl agrou 
a chamada Operação Spoo-
fi ng, que apura a suspeita de 
crimes cibernéticos. Foram 
cumpridos quatro mandados 
de prisão temporária e sete 
de busca e apreensão auto-
rizados pelo juiz Vallisney de 
Souza Oliveira, titular da 10ª 
Vara Federal de Brasília, que 
afi rmou haver, nas informa-
ções iniciais apresentadas 
pela PF, “fortes indícios de 
que os investigados integram 
organização criminosa”.

Em nota, o Gabinete de 
Segurança Institucional 
(GSI) disse que disponibi-
liza ao governo federal, por 
meio da Agência Brasileira 
de Inteligência, um termi-
nal de comunicação seguro 
(TCS), com tecnologia da 
própria agência, “cabendo 
às autoridades optar pelo 
equipamento e operá-lo 
conforme suas necessidades 
funcionais”. O TCS é móvel, 
tem funções de chamada de 
voz e troca de mensagens 
e arquivos, criptografados 
com algoritmos de Estado. 
“Não permite a instalação 
de aplicativos comerciais 
e pode realizar ligações em 
claro (sem criptografi a)”, diz 
a nota (ABr).
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CPI das Fake News deve ser 
instalada em agosto no Congresso

O Senado começa o segundo semestre com a previsão de instalação da CPMI para investigar a 
veiculação de notícias falsas

consequências sérias. Está aí o 
resultado: a volta do sarampo, 
da catapora, que é doença que 
a gente tinha erradicado e agora 
retorna por falta de vacina”.

A infl uência das fake news na 
sociedade, potencializada pela 
internet, está levando também 
à desqualifi cação dos veículos 

tradicionais de imprensa e dos 
profi ssionais da comunicação. 
Para o senador Carlos Viana 
(PSD-MG), que é jornalista, 
trata-se de um risco para a 
manutenção da democracia. 
“As notícias falsas atendem a 
interesses escusos e obscuros e 
levam as pessoas, muitas vezes, 

a cometerem erros. Vamos mos-
trar aos cidadãos que a política 
é o caminho certo para que os 
desafi os do país sejam resolvi-
dos. Fora da política, não há 
democracia, não há justiça, não 
há equilíbrio no país, inclusive 
na distribuição de riquezas”, 
destacou (Ag.Senado).

Maior tributo ao tabaco para 
fi nanciar ações contra o fumo

baco o produtor e o importador, 
pessoa física ou jurídica, de 
charutos, cigarrilhas, cigarros 
e outros produtos manufatu-
rados, de tabaco ou de seus 
sucedâneos. O texto fi xa como 
fatos geradores do tributo as 
operações de importação e de 
comercialização desses produ-
tos no mercado interno.

De autoria do senador Hum-
berto Costa (PT-PE), o projeto 
tem como relator o senador 
Esperidião Amin (PP-SC), fa-

vorável à aprovação do texto. 
Humberto defende a neces-
sidade de regulamentação 
da Convenção-Quadro sobre 
Controle do Uso do Tabaco, 
aprovada no âmbito da OMS. 
Argumenta que a elevação 
da carga tributária é efetiva 
para reduzir o consumo de 
produtos derivados do tabaco, 
além de gerar novos recursos 
para o combate ao vício e às 
doenças provocadas por sua 
utilização (Ag.Senado).

Proposta cria estatuto para 
colecionadores de armas

radores e caçadores poderão 
transportar uma arma de fogo 
curta durante o trajeto entre 
o local de guarda do acervo e 
os locais de treinamento, de 
prova ou competição, de caça 
ou abate. Além disso, no certi-
fi cado das armas de atiradores 
desportivos e caçadores será 
gravada a inscrição “autorizado 
o transporte.

Segundo Marcos Rogério, 
o projeto deve regulamentar 
as atividades que demandam 
a utilização de armamento 
e munições. Para ele, é ne-
cessário então que Senado e 
Câmara elaborem legislações 
para conferir mais segurança 
jurídica às atividades dos CACs 
e aprimorar a fi scalização delas 
(Ag.Senado). 

Presidente da Tunísia 
Beji Caid Essebsi

morre aos 92 anos

O primeiro-ministro encarregado da 
Espanha, Pedro Sánchez, fracassou on-
tem(25) em mais uma tentativa de formar 
um governo e não conseguiu obter o voto 
de confi ança do Congresso dos Deputados. 
Sánchez precisava de maioria simples, mas 
obteve 124 votos a favor e 155 contra. 

O fator determinante para o resultado foi 
a abstenção do partido de extrema esquerda 
Podemos, cuja coalizão tem 42 deputados 

e não chegou a um acordo com Sánchez. O 
primeiro-ministro já havia sido derrotado na 
primeira votação, na última terça-feira (23), 
quando eram necessários 176 votos, de um 
total de 350. Com isso, a Espanha pode ter 
de voltar às urnas pela quarta vez em quatro 
anos, mas a hipótese de negociações entre 
Psoe e Podemos segue aberta.

A disputa se dá porque o partido de 
extrema esquerda cobra uma participação 

no governo maior do que os socialistas 
estão dispostos a oferecer. "Com 25% dos 
assentos, vocês queriam controlar 80% dos 
gastos sociais, sendo a quarta força política", 
disse Sánchez nesta quinta, jogando a culpa 
do fracasso no Podemos. Já o líder da le-
genda de extrema esquerda, Pablo Iglesias, 
afi rmou que nunca exigiu cargos, mas sim 
"competências". "Olhem para a direita, eles 
estão encantados", disse (ANSA).

Parlamento da Espanha veta Sánchez como premier pela 2ª vez


